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 Nagot om principerna for berakning af skatte-
 bordans fordelning efter inkomst.

 Af

 Fritz H:son Brock.

 I denna tidskrifts forsta hafte f6r i far fortsatter prof. Heckscher en

 diskussion ofver ofvanstaende amne, som han tidigare fort med mig i
 Dagens Nyheters spalter. Da jag nu har gar att s6ka bemota honom,
 skall jag lagga mig vinn om att uttrycka mig nagot fullstandigare, an jag
 ansag beh6fligt eller ens m6jligt i en tidningspolemik.

 Upprinnelsen till var diskussion har varit den kritik, jag i min till
 Nykterhetskommitten aflamnade utredning riktat mot vissa i boken DF6r-
 svarsfragan? verkstallda berakningar ofver skatteb6rdans fordelning.

 Att denna kritik var af principiell inneb6rd, trodde jag, borde sta
 klart f6r hvar och en, som laste densamma. Eftersom det finnes folk med

 sma inkomster, hvilka fa betala bade form6genhetsskatt och aktiebolags-
 skatt, och folk med stora inkomster, som fa betala ingendera delen, kan

 det ej vara riktigt att endast betraffande de hogre inkomsttagarna rakna

 med dessa skatter - detta var ju inneb6rden af min kritik, i hvad den
 angick riktigheten eller oriktigheten af att uppta dessa skatter vid en be-
 rakning af skattebordans f6rdelning.

 Professor Heckscher ger mig ocksa ratt i min kritik satillvida, som
 han i sitt inlagg i Dagens Nyheter medger, att i individuella fall kan
 skatteprogressionen bli en helt annan an efter hans egna eller Forsvars-
 fragans berakningar. Men han tyckes f6rmena, att nar man skall rakna
 ut skatteb6rdans fordelning pa inkomsten, bor man ej fasta sig vid de
 individuella fallen, utan man maste rakna med inkomstklasser, d. v. s. med

 genomsnittstal; och eftersom det finnes statistik publicerad, ur hvilken
 dylika tal kunde hamtas, forebrar han mig i strang ton, att jag ej handlat
 pa detta satt.

 Jag afvisar emellertid denna forebraelse sasom obefogad och beroende

 pa bristande insikt i fragans natur. Det ar mig namligen alldeles omojligt
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 NAGOT OM PRINCIPERNA FOR BERAKNING AF SKATTEBORDANS FORDELNING 127

 att tillagna mig prof. Heckschers syn pa saken. Enligt mitt formenande

 maste alla berakningar ofver skattebordans fordelning ha ett fornuftigt
 andamal och detta kan ej garna ga ut pa annat an att s6ka konstatera,
 i hvad man denna b6rda ar rattvist eller orattvist fordelad. Skattef6rdel-

 ningsfragan stair darfor i det mest intima samband med frfagan om ratt-

 visan vid beskattningen (likgiltigt sen, hur man an i detalj vill fatta denna).
 Men iir detta klart, bor det ju vara ganska latt att forsta min stand-

 punkt. Min uppfattning af rattvisa ar namligen ej af den primitiva art,
 att jag kan noja mig med den grofva statistiska genomsnittsrittvisa, till
 hvilken man kommer med den af prof. Heckscher rekommenderade meto-

 den och hvilken inom sig kan lamna utrymme for ganska betydande indi-
 viduella orattvisor. For mig existerar rattvisa i beskattningen - liksom

 rattvisa 6fverhufvudtaget - endast med hansyn till individerna d. v. s.

 inkomsttagarna, ej med hansyn till inkomstklasserna, hvilka endast aro
 abstraktioner.

 Jag kan dirf6r ej heller godkanna en berakningsmetod bfver skatte-
 bordans fordelning, enligt hvilken man eventuellt kan komma till den slut-
 satsen, att skattebbrdan ligger rittvist d. v. s. ligger bra som den ligger,
 i trots af att inom de olika inkomstklasserna betydande missf6rhallanden

 kunna existera med hinsyn till den skatteborda, de enskilda individerna

 ha att bara. Jag anser det darfor battre att uppge f6rsoket att ta med

 hela skattebbrdan och noja sig med att endast medta s'adana skatter, som
 kunna sagas sta i nagot visst organiskt eller normalt f6rhallande till in-
 komsten, ty endast betraffande sadana skatter har man atminstone nagon
 garanti for, att de afven inom inkomstgruppen fordela sig nagot sa nar
 likformigt pa inkomsttagarna.

 Mot bakgrunden af denna min grunduppfattning b6r man nu se mitt

 yrkande i f6rbudsutredningen, att formogenhetsbeskattningen och bolags-
 beskattningen ej bora medtagas vid en berakning af skatteb6rdans for-
 delning pa olika inkomsttagare. Med detta yrkande har jag emellertid
 ej f6rnekat dessa skatters existens. Det synes mig darfor nagot orattvist,
 nar prof. Heckscher (p. 15) betraffande aktiebolagsbeskattningen pastar,
 att jag antar dess non-existens, liksom det ej ar korrekt - knappast
 fulilt lojalt -, nar han (p. I3) talar om min *slutsats, att det hogsta sam-
 manlagda skattebelopp en inkomsttagare kan komma att betala till staten,
 inklusive konsumtionsskatter och allt annat, utgor 6 %>. Den passus, ur

 hvilken denna slutsats framgar, b6rjar namligen ordagrant sa har: >>On
 vi . . . bortse fran de modifikationer . .., som saval aktiebolagsbeskattningen
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 FRITZ H:SON BROCK

 som formogenhetsskatten . .. astadkomma, fa vi etc. (forbudsutredningen
 p. 98).

 Men om nu den omstandigheten, att t. ex. aktiebolagsbeskattningen
 ej star i nagot normalt forhallande till inkomsten - utan i individuella
 fall kan tankas trycka sma inkomster ganska hardt och lamna stora in-

 komster fria -, skall anses utgora ett hinder for att medta densamma vid

 berakningar af skatteb6rdans fordelning efter inkomst, sa borde ju - kan
 prof. Heckscher mojligen mena - samma hinder fa anses foreligga afven
 for ett medraknande af konsumtionsbeskattningen, ty det ar ju gifvet, att ej

 heller denna i fullt lika grad drabbar alla inkomsttagare med samma inkomst.

 I nagon man vore kanske ocksa en sadan invandning berattigad, och
 uppenbart ar, att alla berakningar af har debatterad art maste lamna re-
 sultat af mer eller mindre problematisk natur. Men jag tror dock, att det
 ar mojligt att peka pa en olikhet, som g6r det berattigadt att i forevarande

 berakningar medta konsumtionsbeskattningen, medan man utesluter aktie-
 bolagsbeskattningen. En inkomsttagare ar namligen f6rst och framst med
 nodvandighet konsument, da det daremot ligger i vida faltet, huruvida
 han ar aktieagare. Ar konsumtionsbeskattningen sasom hos oss nagot sa
 nar generellt ordnad, maste han darfor alltid betala konsumtionsskatt, och

 om an denna skatt for lika inkomsttagare med olika stora familjer ar olika,
 blir denna omstandighet ej af nagon storre betydelse. Genom denna
 kanda och tamligen regelbundna olikhet i konsumtionsbeskattningen in-

 fores namligen intet obekant element i var kalkyl, som gor att berak-
 ningarna 6fver skatteb6rdan bli mer eller mindre vardelo6sa eller miss-

 visande. Om jag med mina berakningar kunnat konstatera, att f6r ett
 genomsnittshushall i en viss inkomstklass skatteprocenten ar >>rattvis>>, sa
 vet jag darmed eo ipso, att densamma, i den man den beror af konsum-

 tionsbeskattningen, afviker fran rattvisan, sa snart det galler en skattdragare

 med familj af ej normal storlek, och som afvikelsen fran raittvisan>> torde
 sta i ett tamligen regelbundet f6rhallande till den afvikelse, storleken af

 skattdragarens familj gor fran genomsnittshushallet, erhaller jag dock ge-
 nom mina berakningar en fullt konkret och vardefull kunskap, en kunskap,

 som synes sa pass saker och bestamd, att lagstiftaren genom beviljande
 af kompensationer i form af afdrag vid andra beskattningsformer m. m.
 synes helt kunna eliminera bort orattvisan.' Men har jag ater funnit, att

 den genomsnittliga aktiebolagsbeskattningen ar rattvis f6r en inkomst-

 1 Konsumtionsbeskattningen kan ju ocksa sjalf vara sa anordnad, att denna orattvisa
 darigenom mildras.

 T28
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 grupp, sa vet jag ju darmed ingenting, som kan tjana mig till ledning for
 bedbmande af de individuella fallen inom gruppen; och vill lagstiftaren

 etablera rattvisa, synes annan vig ej sta honom ofrig an att upphafva
 eller transformera skatten - en atgard, angaende hvars onskvardhet enighet

 torde existera mellan prof. Heckscher och mig.

 Jag kan darf6r ej se battre, an att eftersom aktiebolagsbeskattningen
 sasom prof. Heckscher sa riktigt sager - >>skapar den mest godtyckliga

 och orimliga skatteincidens, just emedan den ej tar hansyn till aktieagarens

 inkomststallning>, bor den ocksa hallas utanfor berakningar, som just afse
 att konstatera skattebordans f6rdelning med hansyn till skattdragarnas

 inkomststallning. Prof. Heckschers genomsnittsberakningar synas mig dar-

 for ocksa pa sin h6jd kunna anses pa sin plats, nar det galler berakningar
 ofver skattebordans fordelning i ett system af repartitionsskatter, i hvilket

 inkomstklasserna utg6ra skattesammansattningarna, inom hvilka de olika

 individerna svara solidariskt for skatten. Med hansyn till ett skattevasen

 som vart, hvilket - atminstone hvad ang'ar statsbeskattningen - lange-
 sedan ofvergifvit dessa primitiva och medeltida former for skatternas for-

 delning, synes mig daremot ej de rekommenderade genomsnittsberak-
 ningarna passa.

 Nar prof. Heckscher till sist invander, savidt jag f6rstatt honom ratt,

 att aktiebolagsbeskattningens godtyckliga och orimliga skatteincidens kan

 hindra skattens upptagande i nu ifragavarande berakningar, ilika litet som
 man kan afvisa en motsvarande unders6kning for inkomstbeskattningen

 med, att denna drabbar stora familjefors6rjare och ensamstaende personer
 med samma inkomst olika hardtv (p. I6), sa misstanker jag, att denna in-
 vandning beror pa ett forbiseende. De fall, om hvilka hir ar fraga, aro

 namligen ej analoga och man har dirf6r ingen ratt att sluta nagonting
 fran det ena till det andra.

 Om inkomstskatten drabbar personer med lika inkomst olika hardt,

 ar detta ej beroende pa, att icke inkomsten och inkomstskatten sta i en
 viss bestamd relation till hvarandra, utan darpa att inkomsten, ,>den pri-

 mara mataren af en persons skattekraft,> (p. I5) ej utgor en adekvat be-
 skattningsnorm. Detta ar naturligen i och f6r sig ledsamt nog, men det
 astadkommer i alla fall intet fel, ingen osakerhet i vara berakningar, efter-

 som vi ju omedelbart med dessa ej syfta langre an att konstatera in-
 komstens och skattens inbordes f6rhallande d. v. s. skattens f6rhallande

 till den primara och tyvarr defekta mataren af den personliga skattekraften.

 Vid bolagsbeskattningen kommer emellertid den besvarligheten till, att
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 vi ej kunna - individuellt sedt - konstatera skattens och inkomstens
 d. v. s. >)matarens)) forhallande till hvarandra. Men det ar ju en helt
 annan sak - och atskilligt betankligare.

 Jag lamnar nu emellertid aktiebolagsbeskattningen med den anmark-
 ningen, att det for ofrigt synes mig praktiskt klokast af den, som vill en

 reform p?a denna punkt, att ej med nagra genomsnittsberakningar sudda
 ut det faktum, att den orattvisa, denna skatt kan ge upphof till, afven i

 mycket hog grad kan drabba de sma, och 6fvergar i stallet att taga
 lampligheten af specielit formogenhetsskattens inraknande i skarskadande.

 Betraffande denna fraga skulle jag, mutatis mutandis, kunna ord for
 ord andraga detsamma, som redan anforts angaende aktiebolagsbeskatt-

 ningen. Men jag har ocksa ett annat skal, som synts mig sa slaende och
 nara till hands liggande, att det hogeligen fbrvanat mig, att prof. Heckscher

 ej genast formatt tillagna sig detsamma. Det ar det skal, jag aberopar i
 Dagens Nyheter och hvilket finnes aftryckt pa sid. I4 i denna tidskrift
 for i ar.

 Forsta gangen, jag bladdrade i F6rsvarsfragan och sag de nu om-
 debatterade berakningarna, stod det genast klart for mig, att de pa grund

 af nu antydda orsak voro missvisande. Att jag icke, fast detta var min
 forsta reflexion, medtagit detta argument i min kritik, far hufvudsakligen

 tillskrifvas den omstandigheten, att jag af mina kommittenter muntligen

 ombedts (genom prof. Thunberg) att affatta min skrift sa Iattfattligt och
 populart som mojligt. Jag tror mig ocksa pa denna punkt ha bast till-
 motesgatt den framstallda begaran genom att ge min kritik den form,
 den fatt -- en uppfattning, hvari ju erfarenheten atminstone delvis gifvit

 mig ratt.
 Da nu emellertid prof. Heckscher icke tyckes ha fulit forstatt, hvad

 jag menat med mitt inlagg i Dagens Nyheter, skall jag soka utveckla
 saken med andra ord och mera fullstandigt.

 Vi aro ofverens om, att inkomsten ar den primara mataren af skatte-

 kraften, men att den icke utgor en adekvat beskattningsnorm. Anled-

 ningarna hartill aro flerehanda. Fran ofriga bortse vi emellertid i detta
 sammanhang och konstatera endast, att en af dem ar beroende darpa, att

 formogenhetsinnehafvet anses tillfora individen en extra skattekraft, som
 pa intet vis mates af inkomsten. F6r att undvika den orattvisa, som har-

 igenom skulle uppkomma vid beskattningen, darest denna endast utmattes

 efter inkomsten, substituerar darfor lagstiftaren en supplementar matare
 for denna extra skattekraft och stadgar, att denna extra skattekraft skall

 I30
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 belastas med en extra skatteborda, som bor vara s?a tillmatt, att den relativa

 belastningen pa bade den ordinarie och den extra skattekraften blir lika.

 Men, kan man nu mojligen fr?aga, hur skall denna lagstiftarens afsikt

 afven med basta vilja i varlden kunna realiseras? For den skattekraft,

 inkomsten ger, ar inkomsten matare och olika inkomsters skattekraft kan
 darfor jamforas med hvarandra. Likasa ar formogenheten matare af den
 extra skattekraft, formbgenhetsinnehafvet ger, och denna extra skattekraft

 kan darfor matas pa innehafvets storlek. Men de bada matarna sjalfva
 - inkomsten och f6rmogenhetsinnehafvet - huru skola de kunna janmforas
 inbordes. Ar detta ej mojligt, sa blir det ju en oloslig uppgift att astadkomma
 en relativt lika belastning pa den ordinarie och den extra skattekraften.

 Att nagon mera mekanisk jamforelse mellan vara bada matare skulle
 kunna f6retagas, ar naturligen otankbart. For att lo6sa den pavisade sva-
 righeten ha vi darfor ingen annan utvag an att falla tillbaka pa den f6r-
 klaring, med hvilken Savigny och hans efterfoljare sokt motivera grunden
 for all ratt. I folkets allmanna rattsmedvetande utbildar sig - fa vi allt-

 sa tanka oss - en uppfattning om relationen (det inbordes kvantitets-
 f6rhallandet) mellan vara bada >>matare>; och detta ar ett rdtt f6rhallande,
 ty ratten - skiftande och f6randerlig, som den ar, med utvecklingen pa
 olika kulturstadier - har dock ingen annan grund an folkets allmanna
 rattsmedvetande. Var kansla, for att ej saga vart sedliga vasen, kan m6j-
 ligen vilja protestera mot en dylik forklaring och framstalla krafvet pa
 en absolut ratt, som skulle forhalla sig till den historiskt gifna ratten och

 rattsuppfattningen ungefar som statens ide (i platonsk mening) f6rhaller
 sig till de historiskt gifna statsformerna. Men vart praktiska fornuft tvin-

 gar oss att begransa vara kraf. Om vi namligen ej fatta ratten och ratt-
 visan i den mening, den historiska rattsskolan anger, blir atminstone allt

 tal om rattvisa i beskattningen, om rattvis skatteprogression o. s. v. rent
 nonsens, och darmed bli naturligen ocksa alla berakningar 6fver skatte-
 bordans fordelning absolut meningslosa. I stallet for att valja inkomsten
 till var >>primara matare, kunde vi da lika garna soka konstatera f6rhal-
 landet mellan storleken af en persons skatt och hans Jangd eller hans
 korpulens. Det ena vore lika f6rnuftigt eller ofornuftigt som det andra.

 Vi fa darfor - bade professor Heckscher och jag - for vara syften
 noja oss med den historiska begrundningen af ratten.1 Men darmed ha vi

 1 Afven MILL synes n6ja sig hairmed, da han menar, att man vid skattens palaiggande
 maste ta med i rakningen, what the different classes of contributors ought to save.?
 (Principles Bk V ch II ? 4.)
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 ocksa forskaffat oss en likare mellan var primara och var subsidiara matare,

 namligen det allmanna rattsmedvetandet, och vi ha darmed ocksa vunnit

 insikt om, att lagstiftarens afsikt att relativt lika belasta den ordinarie

 (d. v. s. den af inkomsten matta) och den extra ordinarie (af formogen-
 hetsinnehafvet matta) skattekraften icke ar f6rnuftsvidrig, utan realisabel.

 Men om nu denna lagstiftarens afsikt ocksa far anses i atminstone

 nagon man realiserad,1 sa ar det val alldeles uppenbart, att det far anses

 som felaktigt att, da man beraknar skattebordan d. v. s. skattens storlek
 i forhallande till skattekraften, betraffande folk med f6rm6genhet rakna

 med hela skattens storlek men ej med hela skattekraften, utan endast med
 den del daraf, som harflyter af inkomsten, lamnande helt och hallet a sido

 den extra skattekraft, form6genhetsinnehafvet tillfor. Genom ett dylikt

 forfarande maste man, sa vidt jag kan forsta, komma till en alldeles falsk

 eller skef uppfattning af skattetrycket pa olika inkomsttagare.
 Om jag daremot - for att anvanda en urgammal bild - fran de

 bada skalarna pa rattvisans vag - har den fiskaliska rattvisans - tar

 bort tva lika tunga vikter - fran den ena den skattekraft, form6genhets-
 innehafvet skapar, fran den andra en motsvarande skatteborda, represen-

 terad af formogenhetsskatten -, rubbar jag ju i ingen man det utslag,

 tungan pa vagen ger, utan jag har endast vidtagit ett procedere, hvari-
 genom skattdragare med formogenhet och f6rm6genhetsskatt stallas i pari-

 tet med andra skattedragare och hvarigenom saledes en rattvis jamf6relse
 mellan alla skattdragare forst blir mojliggjord.

 Emot det bindande i detta resonemang synes mig knappast nagon
 verkligt vagande invandning kunna goras. Dock kan jag tanka mig annu
 tvenne invandningar framstallda - om ock mera i advokatoriskt syfte -

 och jag skall afven soka bembta dem.

 Om formogenhetsskatten ar - kan man mena - sasom hos oss

 sammankopplad med inkomstskatten, har ju lagstiftarens afsikt ej varit
 annan an att belasta >>den extra skattekraften> med en lika relativ tunga

 som den, hvilken drabbar >>den ordinarie skattekraften> pa grund af in-

 komstskatten. Antar man darfor, att konsumtionsbeskattningen med lika
 belopp drabbar skattdragare med och utan f6rm6genhet, men med lika

 inkomst, bli ju - ceteris paribus - skattdragare med f6rmogenhet for
 lindrigt beskattade, enar de med hansyn till konsumtionsbeskattningen

 ' Detta kan val ocksa anses vara fallet, da skatten utan nagon egentlig opposition
 antagits af folkrepresentationen. Oppositionen gallde ju knappast hvarken skattens till-
 komst eller dess storlek, utan endast dess sammankoppling med inkomstskatten.

 I32
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 endast beskattas lika med icke-formbgenhetsinnehafvare och saledes deras

 extra skattekraft p'a grund af formogenhetsinnehafvet vid denna beskatt-

 ningsform lamoas fri.

 Sitt storsta intresse synes mig denna invandning aga - och jag kan
 ej underlata att har papeka det, oaktadt det ju egentligen faller utanfor
 ramen fbr var diskussion - dari, att den tyckes mig kunna tjana som
 skal for det hittills knappast fullt motiverade pastaendet, att den for var

 ratt egendomliga sammankopplingen af inkomst- och formogenhetsskatterna
 skulle vara principiellt oriktig. Ty skall formogenhetsinnehafvet utgora
 mataren af den extra skattekraft, formogenheten ger, och skall formogen-
 hetsskatten afvagas sa, att ?den extra skattekrafteni tages i lika ansprak
 som }den ordinarie skattekraften,, bor den ju ej utmatas med hansyn
 tagen enbart till det tryck 'a den ordinarie skattekraften>>, som inkomst-
 beskattningen fororsakar. Det synes darfor vid en riktig uppfattning af
 den roll, formogenhetsskatten b6r tilldelas i skattesystemet, som om det
 vore lampligast eller for hvarje fall principiellt riktigast att anordna f6r-

 mogenhetsskatten som en fristaende skatt.
 Den invandning, vi nu behandla, torde emellertid, praktiskt sedt, hvar-

 ken i ena eller andra hanseendet vara af nagon synnerlig stor betydelse, ty

 i verkligheten ar det nog sa, att afven den extra skattekraften blir tagen i
 ansprak vid konsumtionsbeskattningen, enar en person med formogenhet
 - ceteris paribus - konsumerar mer an en person utan formogenhet.

 Det ar ju just den omstandigheten, att han ostraffadt kan gora sa, som i
 allmanhet fatt tjana till motivering for formogenhetsinnehafvets extra
 skattekraft. -

 Den andra invandningen skulle ga darpa ut, att var primara likare
 af skattekraften lider af flera fel an det, att den extra skattekraft, formo-

 genhetsinnehafvet skapar, ej darmed kan matas, och att, da vi and,a ej pa
 samma satt kunna eliminera bort dessa ofriga defekter, intet skal synes
 foreligga att vidta en sadan atgard med hansyn till formogenhetsbeskatt-
 ningen. Att framstalla invandningen pa satt, som skett, ar emellertid att
 eo ipso vederlagga densamma. Ty det ar ju gifvet, att det icke utgor
 nagot f6rsvar fbr min underlatenhet att undanrodja en defekt, som jag
 kan undanrodja, att det afven finnes andra, hvilka jag maste lata vara.

 * *
 *

 Ekonomisk Tidskrift. z917. Haft. 3.  9
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 Den ena af de invandningar, jag i min f6rbudsutredning framstiallde
 mot forfarandet att sla stats- och kommunalskatterna samman och berakna

 de senare till en viss fix procent, nar det gallde att mata >>skattebbrdans

 f6rdelning i Sverige>, var, ,att den kommunala skatteb6rdan ar h6gst
 olika inom olika kommuner, st6rst i en del fattiga jordbrukssocknar med

 i regeln en befolkning i mycket sma omstandigheter, medan daremot de

 form6gnare samhallsklasserna nog i allmanhet sitta och betala st6rsta delen
 af sina kommunalutskylder dels i staderna, dels i mindre betungade landt-
 kommuner>).

 Till belaigg harfor anf6rde jag i en not (sid. 98) atskilliga fran en
 uppsats af Flodstr6m i denna tidskrift (arg. I908 p. 403 o. folj.) med-
 delade tal, utvisande, att pa sina hall kommunalutskylderna i vidstrackt
 bemarkelse (innefattande jamval vaghallningsbesvaret) far 1905 uppgingo
 till 20 a 30 kronor pr. bevillningskrona; och jag gjorde i omedelbart
 sammanhang harmed den reflexionen, att :afven om man nog maste
 medge, att jordbruksfastigheterna i regel taxeras f6r lagt, torde darf6r ej
 en sadan ojamnhet i skattetrycket kunna afhjalpas endast genom noggran-
 nare taxering >.

 Prof. Heckscher svarade harpa i Dagens Nyheter den 2 dec. orda-

 grant: }I de st6rre staderna bo, efter hvad man skulle trott, storre in-

 komsttagare och kroppsarbetare sida vid sida, hvadan deras nagot matt-
 ligare kommunala bordor knappast kunna utg6ra ett privilegium for de

 h6gst beskattade; tanker man pa landsbygd gentemot stader, blir det
 darfor ett helt annat problem, men ett dar de rena bondekommunerna

 redan i stor utstrackning tagit nedsattningen i statsbeskattningen i egen
 hand genom for laga deklarationer, sasom just den forut citerade finans-

 statistiska utredningen (VII) af byrachefen Flodstrbm visar.>)
 Hartill replikerade jag i Dagens Nyheter den I5 dec., att da prof.

 Heckscher fann min argumentation synnerligen ofverraskande, enar, enligt

 hvad han trodde, grosshandlare och arbetare bodde om hvarandra i de

 stora staderna, sa var hans premiss utan tvifvel riktig, men sa ej den
 darur dragna konklusionen, att man pa den grund skulle ha ratt att

 utan vidare sla stats- och kommunalskatterna samman. Jag fortsatte dar-

 pa omedelbart som f6oljer: >F6or att denna slutsats skulle varit riktig, skulle

 ju fordrats, att afven de fattiga b6nder, hvilkas valstand hufvudsakligen
 kan raknas i kronor pr. 'bevillningskrona', bott i samma stora staider

 nagot som prof. Heckscher dock sakerligen ej tror. Man ma emellertid
 garna fraga sig, hvad syfte ha sadana berakningar, som de af honom ut-
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 forda? Afven om man, med eller utan tillhjalp af diverse manipulationer,
 kunde fa fram, att beskattningen i nagon stor stad t. ex. i Stockholm,
 vore starkt progressiv och att det darfor - sedt fran Stockholms horisont -
 vore riktigt att vid behof af nya statsinkomster palagga en konsumtions-

 skatt, som drabbade den stora massan af befolkningen, vore detta dock

 synnerligen orattvist mot de fattiga bonderna med deras hbga skatter.
 Detta forhallande elimineras emellertid alldeles bort vid berakningar sonm
 prof. Heckschers.> Jag hemstallde darfor, huruvida det icke finge anses:

 riktigare att tillsvidare - till dess den interkommunala beskattningen
 blifvit bittre ordnad - afsta fran att sla stats- och kommunalskatterna

 samman och berakna de senare efter en viss fix procent.

 Pa detta tyckes mig nu prof. Heckscher i sitt tidskriftsinligg i sjalfva
 verket ingenting svara. Han upprepar endast det af mig redan fran bor-
 jan papekade f6rhallandet, att fastighetstaxeringarna i en mangd landt-
 kommuner aro for laga och att darfor ojamnheten i skattetrycket ej ar sa
 stor, som af officiella siffror vill framga. For 6frigt inskranker han sig
 till den nagot obestamda reflexionen, att riktigheten i min argumentation

 torde vara svar att inse (p. I6).
 Som naturligen en debatt om, hvilkens fattningsgafva som ir bast,

 far anses utesluten, maste saledes diskussionen pa denna punkt hbr af-

 stanna, utan att tyvarr nagon enighet mellan prof. Heckscher och mig
 kunnat uppnas. Det far darfor 6fverlatas at den intresserade lasaren att

 sjalf med ledning af den fbrda debatten - hvilken jag just med hansyn
 hartill utforligt refererat - bilda sig en egen mening.

 Jag bfvergar sa till var sista tvistefraga, men jag skall dar uteslu-
 tande uppehalla mig vid den punkt, hvilken, sa vidt jag kan f6rsta, annu

 ger anledning till, att vi ej heller i denna fraga kunna komma ofverens.
 Den galler, huruvida det gifves nagon mojlighet eller ej att finna en hallbar

 grund for en finansvetenskaplig - ej sasom prof. Heckscher sager national-
 ekonomisk - skillnad mellan a ena sidan den forman, det allmanna bereder

 skattdragarna genom barnbespisning i skolorna, folkbad och folkpensione-

 ring saint a den andra den fordel (>)klingande valuta>>), en fastighetsagare
 erhaller darigenom, att en gata eller en sparvag dras fbrbi hans tomt.

 Prof. Heckscher tyckes mena, att en sadan distinktion ar svar att

 finna, jag ater anser den sa ogonskenlig, att jag ej kan forklara mig prof.
 Heckschers uttalande annorlunda an som forhastadt.

 All den fordel, det allmannas atgarder tillf6ra vissa medborgare, ar

 ju i den ena gruppen af fall just stats- resp. kommunalverksamhetens syfte.
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 Man anser det vara ett allmant intresse och syftar darfor direkt till att

 pa ett eller annat satt hjalpa de svagare i samhallet. Men under sadana
 omstandigheter vore det val bra bisarrt att tanka sig, att det allmanna
 skulle ta tillbaka med den ena handen, hvad det gaf med den andra.

 Betraffande den andra gruppen af fall ligga ju f6rhallandena helt
 annorlunda. Lagstiftarens syfte gar har ej ut pa - atminstone i f6rsta
 hand - att rikta skattdragaren, utan den >klingande valuta>, denne far

 in, ar en ej direkt afsedd foljd. Men som den dock ar beroende af det
 allmannas gorande och latande, kan det allmanna med fullt skal anse sig
 bora upptrada med ansprak pa del i vinsten.

 Prof. Heckscher kanner sakert i detta resonemang igen elementen
 till laran om de i finansvetenskapen s. k. bidragen. Men om nu det all-
 manna har ratt till bidrag och underlater att utta dem, utan skaffar sig

 sina tvangsinkomster uteslutande genom den allmanna beskattningen, sa
 bli ju de individer, som bort betala bidrag, men slippa ifran med att
 endast utgora samma skatt som andra, i sjalfva verket drabbade af ett
 orattvist lindrigt skattetryck. Klarast inse vi det nu sagda, om vi, f6r att

 undga att sammanblanda denna synpunkt med den om det allmannas di-
 rekta foranstaltande af gratis behofstackning f6r vissa samhallslager, jam-

 fora tva personer tillhorande samma samhallslager och med samnia inkomst,

 men af hvilka den ene ar en husagare, som bort, men sluppit att betala
 bidrag, medan den andre ar en lontagare. Deras lika skatt kan val omoj-

 ligen anses - ceteris paribus - representera en lika skatteb6rda.

 *

 Efter detta langa och omstandiga f6rsvar f6r mina meningar - hvilket

 ju nastan svallt ut till en liten uppsats f6r sig - vagar jag kanske hop-
 pas pa aifven prof. Heckschers instammande, atminstone i hufvudsak.

 Att jag nagot knapphandigt motiverat dem i kommittebetankandet, ar jag

 garna villig medge, men som starkt f6rmildrande omstandighet far jag
 dock aberopa, att en motivering, nagot sa nar i utforlighet motsvarande den

 nu presterade, knappast i en f6r utredningen i dess helhet sa pass under-

 ordnad fraga som denna varit tankbar att medtaga, synnerligast om man
 besinnar, att jag - som namnts - blifvit ombedd lamna ett populart
 arbete, afsedt att vara tillgangligt for afven den bredare publiken.
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